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door Omer VILAIN 

In het vorig nummer verscheen een bijdrage over de "Armenoville in het Maria-Hendrikapark" 

Tot onze spijt zijn een paar onjuistheden in deze tekst verschenen. 

1. De historie van het voetbaltornooi in Ermenonville is juist, maar was in 1922 niet de aanleiding 
het chalet, alwaar sinds langs de balboogschuttersgilde gevestigd zo te noemen. Ook het later 
aangelegd voetbalterrein niet. 

Wij bezitten 5 kaarten uit vroegere periode van het gebouw Armenonville. 

Twee kaarten werden verstuurd. Op de eerste staat de tekst "Ostende. Le Chálet d'Armenonville" 
en draagt de stempel "Ostende-station, 31 oct. 05", de tweede kaart laat het paviljoen zien met een 
koetsier voor het gebouw. De tekst luidt "Ostende — Parc Marie-Henriette, dit Bois de Boulogne. 
Pavillon d'Armenonville. Succursale de la Laiterie Royale" De poststempel luidt "Oostende 2, 18 
VIII 1911" .  

Het K.V.G.O. werd, wanneer ze van de Vuurtorenwijk verhuisden naar de huidige plaats, dicht 
betrokken bij Armenonville. In de rustperiode van de wedstrijd gingen veel supporters vlug tot 
Armenonville om zich daar een pint te kopen; ook vóór of na de wedstrijd waren er die bij dit 
dichtbijliggende drankhuis gingen, want toen was er nog geen kantien op het terrein. Deze kwam er 
maar na de jaren '60 of '70. 

2. De toegewijde heer John BOUSSY was steeds secretaris en geen voorzitter van de 
voetbalafdeling van K.V.G.O. 

3. De huidige ploeg van K.V.G.O. is geen tweede provincialer, maar een C e  provincialer. Dus 
speelt zij in een reeks hoger. 

Aanvullende nota : de benaming Armenonville hoeft geen verwondering te baren. Na de aanleg van 
het Bosje, waren alle namen Franstalig; zoals Bois de Boulogne (later Parc Marie-Henriette), Lac 
Miroir, Laiterie Royale, Chálet Armenonville en Pavillon de l'Union Nautique Ostendaise. 

Bezoekt onze thematentoonstelling 

CARNAVAL EN ANDERE STOETEN TE OOSTENDE 

Voor de openingsdata en uren van ons museum : zie voorlaatste bladzijde 


